
Самостійна робота з дисципліни 

«Стилістика і культура української мови»  

(014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література) 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 
Короткі відомості з історії становлення стилістики 

української мови 
2 

2 Структура і функції усного й писемного мовлення. 4 

3 
Поняття мови і мовлення в контексті сучасних гуманітарних 

знань. 
4 

4 Усне мовлення в контексті засад класичної риторики. 4 

5 
Пряма і непряма мова, монологічне, діалогічне та 

полілогічне мовлення. 
4 

6 Емоційно-експресивні різновиди стилів 4 

7 Форми існування національної мови 4 

8 
Нормативність літературної мови в орфоепії: вимова 

голосних і приголосних звуків та наголосу у словах 
4 

9 
Морфологічні норми української літературної мови. Типові 

помилки 
4 

10 
Синтаксична правильність української літературної мови. 

Типові помилки 
6 

11 
Тропи як основа творення полісемантичних слів і засіб 

створення образності як ознаки культури мови 
6 

12 Помилки, пов’язані з нехтуванням багатозначності 4 

13 
Синонімія як одна з центральних проблем стилістики 

української мови 
10 

14 
Специфіка використання територіальних та соціальних 

діалектизмів 
6 

15 
Стилістична та стильова класифікація фразеологічних 

одиниць 
6 

16 Стилістична роль оказіоналізмів 4 

17 Стилістичні можливості простих ускладнених речень 6 

18 Прийоми семантико-синтаксичної організації тексту 4 

19 Інтонація як засіб стилістичної виразності 4 

20 
Підготувати реферат про одну із актуальних проблем 

стилістики і культури української мови. 
10 

21 
Дібрати із засобів масової інформації п’ять текстів, у яких 

би порушувалися ознаки культури мовлення. Детально 
10 



проаналізувати ці порушення 

22 

Дібрати з художньої літератури текст (приблизно десять 

речень), у якому б широко використовувались виражально-

зображувальні засоби виразності (фігури поетичного 

синтаксису, емоційно забарвлені слова, метафори, епітети 

тощо). Виписати ці засоби виразності й погрупувати їх за 

типами. 

10 

Разом  120 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 

Норми сучасної української літературної мови. Порушення 

норм. Виписати (з художньої літератури, фольклору, преси, 

змодельовані тощо) приклади комунікативних девіацій за 

класифікацією Ф. Бацевича 

15 

2 
Підготувати реферат про одну із актуальних проблем 

стилістики і культури української мови 
20 

3 

Зібрати матеріал про порушення мовних норм у засобах 

масової інформації, рекламних текстах, мовленні депутатів, 

Інтернеті тощо та зробити детальний аналіз цих порушень 

15 

4 

Стильова диференціація сучасної української літературної 

мови. Підготувати зразки використання слова осінь у різних 

стилях мовлення. Обґрунтувати мовні особливості кожного 

стилю 

15 

5 

Основні ознаки культури мови. Написати твір-роздум (тема 

– одна із настанов Матері Терези), дотримуючись усіх ознак 

культури мовлення 

20 

6 

Дібрати із засобів масової інформації п’ять текстів, у яких 

би порушувалися ознаки культури мовлення. Детально 

проаналізувати ці порушення 

15 

7 

Стилістичні ресурси сучасної української літературної 

мови. Дібрати з художньої літератури текст (приблизно 

десять речень), у якому б широко використовувались 

виражально-зображувальні засоби виразності (фігури 

поетичного синтаксису, емоційно забарвлені слова, 

метафори, епітети тощо). Виписати ці засоби виразності й 

погрупувати їх за типами. 

15 

8 
Підготувати реферат про чинники, які впливають на 

мовленнєвий етикет 
18 

9 Виписати з художньої літератури сім прикладів, які б 15 



ілюстрували дотримання етикетних правил у певних 

ситуаціях спілкування 

10 

Зібрати матеріал про порушення основних норм 

мовленнєвого етикету у засобах масової інформації, 

рекламних текстах, мовленні учнів, Інтернеті тощо та 

зробити детальний аналіз цих порушень. 

20 

Разом  168 

 


	Денна форма навчання

